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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С правилата се уреждат устройството и дейността на Националния експертен 

съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до 

нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г., наричан по-долу Съвета или 

експертният съвет. 

Чл. 2. (1) Експертният съвет се сформира към министъра на регионалното развитие и 

благоустройството на основание Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия (НПСБНПЕ/ nZeb), приет с Решение № 1035/30.12.2015 г. на 

Министерския съвет на Република България. 

 (2) Съветът има експертни, консултативни и координационни функции. Той 

обсъжда и дава предложения, препоръки и становища по теми, свързани с енергийните 

характеристики на сградите, политиките по енергийна ефективност и механизмите за 

увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия.  

 (3) В своята работа Съветът се ръководи от принципите за безпристрастност, 

прозрачност и професионализъм, като отчита специалните компетенции и правомощия 

на институциите и организациите, включени в него. 

 (4) Съветът организира и осъществява дейността си в съответствие с основните 

си функции, определени в чл. 3. 

 (5) Съветът работи на обществени начала като консултативно-експертен орган. 

Той е форма на партньорство между централната държавна власт, органите на местното 

самоуправление, партньорски и браншови организации. 

Глава втора 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Чл. 3. Националният експертен съвет за координиране изпълнението на НПСБНПЕ: 

1. Осъществява експертни, консултативни и координационни функции на 

национално ниво, взаимодейства и обменя добри практики в рамките на своите 

правомощия с национално представени неправителствени организации, общини, 
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браншови организации, научни звена и институти и др. на национално и 

международно ниво. 

2. Предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

политики, които насърчават увеличаването на сградите с близко до нулата 

потребление на енергия вкл. политики за широкомащабно прилагане на нормата 

за nZeb сгради;   по-ефективно прилагане на нормативната уредба за енергийна 

ефективност в България; финансови механизми за насърчаване изпълнението на 

nZeb сгради и намаляване на рисковете, свързани с дейностите за повишаване на 

енергийната ефективност в сградите за инвеститорите и частния сектор; 

възможности за използване на публично финансиране за привличане на 

допълнителни инвестиции от частния сектор или за преодоляване на 

специфични слабости на пазара, предвид националните му особености.   

3. Подпомага междуинституционалното взаимодействие и координация чрез 

въвличане на всички заинтересовани страни в процесите на планиране, развитие 

и инвестиране в развитие на политики, програми и проекти за устойчиво 

строителство и изграждане и обновяване на сгради с много добри енергийни 

характеристики в т.ч. на сгради с близко до нулата потребление на енергия; 

4. Изготвя и предоставя ежегодно на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството информация по чл. 9, т. 2 от Закона за енергийната 

ефективност, която се отнася до изпълнението на НПСБНПЕ за включването й в 

срок до 1 март на годината, следваща годината на отчитане, в общата 

информация за изпълнение на националните планове за действие по енергийна 

ефективност, предоставяна ежегодно от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството на министъра на енергетиката. Срок до 31 януари на 

годината, следваща годината на отчитане; 

5. Извършва координация на изпълнението на НПСБНПЕ чрез институциите и 

браншовите организации, представлявани в Съвета с оглед постигане на 

максимална информираност, знания, опит и добри практики на техните 

регионални структури в страната; 

6. Извършва периодичен преглед и оценка на мерките, заложени в НПСБНПЕ, за 

изпълнение на изискванията съгласно член 9 на Директива 2010/31/ЕС на 
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Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните 

характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.06.2010 г.) по отношение на тяхната 

актуалност и адекватност; 

7. Изразява становища и прави предложения във връзка с установените 

обстоятелства относно прилагането на техническите норми за енергийна 

ефективност в България в т.ч. нормата (националното определение) за сгради с 

близко до нулата потребление на енергия за различните по предназначение 

категории сгради.  

8. Предлага решения за ефективно прилагане на нормата за сгради с близко до 

нулата потребление на енергия и за увеличаване броя на сградите, които 

постигат изпълнението на тази норма в България;  

9. Изразява становища по препоръки на Европейската комисия, свързани с 

транспониране на европейското законодателство по енергийна ефективност, 

разглежда въпроси, свързани с подобряването на инвестиционния климат за 

увеличаване броя на сградите с много добри енергийни характеристики в 

България.  

10. Изразява становища и прави предложения по текстове в проекти или в 

съществуващи национални стратегии, планове и програми, към които реферира 

изпълнението на НПСБНПЕ. 

11.  Изработва и предлага конкретни инициативи за прилагане и развитие на 

дейностите в областта на въвеждането и изпълнението на политики за насочване 

на инвестиции към енергийно ефективен обществен и частен сграден фонд в 

България, в съответствие с европейските политики за енергетика и климат; 

подпомага създаването на условия за публично-частно партньорство за 

енергийна ефективност на национално, регионално и общинско ниво. 

12. Разглежда инженерно-технически въпроси и предлага конкретни решения за 

подготвеността за интелигентно управление на сградите в България в 

съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите. 
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13.  Изработва и предлага конкретни инициативи за прилагане и развитие на 

дейностите в областта на въвеждането и изпълнението на политики за  

консултиране на потребителите в енергийна ефективност, за намаляване на 

енергийната бедност в страната, за подпомагане създаването на условия за 

достъп на инвеститорите до надеждни финансови продукти и за пакетни 

решения за потенциалните клиенти на сгради с близко до нулата потребление на 

енергия. 

14. Наблюдава изпълнението на предприетите действия от страна на отговорните 

ведомства за разработване и изпълнение на политиките за енергийна 

ефективност в България, обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за 

оптимизирането на реализираните действия на държавните институции и 

общините. 

15. В изпълнение на своите функции приема с обикновено мнозинство становища и 

препоръки към министъра на регионалното развитие и благоустройството, към 

министъра на енергетиката, към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, 

към браншовите организации, представени в Съвета, както и към 

неправителствени организации, чиято дейност е свързана пряко или косвено с 

изпълнението на сгради с потребление на енергия близко до нулата. 

16. Осъществява международни контакти и сътрудничества в областта на научно-

приложните изследвания, науката и технологиите за целите и функциите на 

Съвета като допринася за трансфера на знания, умения и добри национални и 

международни практики в областта на енергийната ефективност на сградите. 

Глава трета 

СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО 

Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател, двама заместник-председатели, двама 

секретари и членове. 

(2) Председател на Съвета е министърът на регионалното развитие и 

благоустройството. Заместник-председатели на Съвета са директорът на дирекция 

„Жилищна политика“ в МРРБ и държавен експерт от дирекция „Технически правила и 

норми“ с подходяща квалификация в областта на разработването на техническите 
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норми за енергийна ефективност на сгради, определени със заповед на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.  

 (3) За участие в състава на Съвета се номинират по един представител - титуляр 

и до трима допълнителни експерти от: 

1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

2. Министерство на енергетиката  

3. Министерство на околната среда и водите 

4. Агенция за устойчиво енергийно развитие 

5.Технически университет - София 

6. Университета по архитектура, строителство и геодезия- София 

7. Национално сдружение на общините в Република България  

8. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в България 

9 .Камара на архитектите в България 

10. Камара на строителите в България  

11. Камарата на инсталаторите в България 

12. Камара на енергийните одитори  

13. Българската Асоциация на архитектите и инженерите 

14. ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ 

15. Регионален фонд за градско развитие АД  

16. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

(4) Поименният състав на членовете на Съвета е определен със заповед на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на 

съответните ведомства и организации. 

(5) В заседанията на Съвета могат да бъдат поканени други организации и 

експерти, които да предоставят становища и експертиза по темите, предвидени за 

обсъждане. Поканите се отправят от заместник-председателите след съгласуване с 

председателя на Съвета. 

Чл. 5. (1) Съветът провежда редовни заседания по предварително обявен дневен ред.  

(2) Участниците по чл. 4, ал. 5 могат предварително да подават писмено теми и 

предложения, които да бъдат включени за разглеждане в заседанията на Съвета. 

Чл. 6.  При отсъствие на председателя или при невъзможност да присъства, заседанията 

на Съвета се водят от заместник-председател на Съвета. 

Глава четвърта 
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СВИКВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

Чл. 7.  (1) Свикването на Съвета се оповестява чрез покана по електронната поща не 

по-късно от една седмица преди датата, на която е насрочено предстоящото заседание. 

 (2) Поканата по ал. 1 съдържа мястото, датата и часа на заседанието, дневния ред 

и темите, които са предвидени за обсъждане.  

 (3) Всеки член на Съвета има право да поиска включването на допълнителни 

въпроси за обсъждане в дневния ред на заседанието.  

           (4) Исканията за включване на нови точки в дневния ред по ал. 3 се изпращат в 

писмена форма на електронната поща на секретаря, изпратил поканата за заседанието, 

не по-късно от 5 дни преди деня на провеждане на заседанието.  

           (5) Предложенията, получени в срока по предходната алинея, се включват в 

дневния ред на заседанието, като новият дневен ред се изпраща на членовете на Съвета 

най-късно три дни преди деня на провеждане на заседанието.   

           (6) След изтичане на срока по ал. 5 не могат да се правят промени в дневния ред 

на предстоящото заседание. 

Чл. 8. (1) Председателят на Съвета: 

 1.  ръководи работата на Съвета;  

 2. свиква заседанията на Съвета, предлага дневния ред и подписва протоколите 

от проведените заседания;  

 3. съобщава пред Съвета всяко предложение, направено от членове му.   

  (2) При отсъствие на председателя, неговите правомощия се упражняват от един 

от заместник-председателите. 

Чл. 9. (1) Секретарите, под контрола на заместник-председателя от дирекция 

„Технически правила и норми“ в МРРБ, осъществяват следните дейности: 

 1. организират свикването на заседанията на Съвета; 

 2. предоставят становищата и препоръките на Съвета на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството; 
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 3. уведомяват членовете на Съвета за приетите от министъра предложения и 

препоръки на Съвета или за мотивите за неприемането им; 

4. организират работата и изготвят протоколите от проведените заседания на 

Съвета;  

5. организират съхраняването на деловодния архив; 

 6. уведомяват по електронен път членовете на Съвета за датата, мястото и 

дневния ред на заседанията и изпращат материалите по дневния ред не по-късно от 3 

дни преди датата на заседанието на Съвета. 

Чл. 10. (1)  Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко 

половината от членовете на Съвета. Неприсъстващите членове могат да изпращат 

писмени становища по въпросите от дневния ред. 

 (2) На заседанията на Съвета присъстват всички титуляри и допълнителни 

експерти, назначени със заповедта по чл. 4, ал. 6.  

Чл. 11. (1) Съветът приема становища и препоръки до министъра с обикновено 

мнозинство от всички членове с право на глас, които присъстват на заседанието.  

 (2) Съветът приема решения, които не са задължителни за министъра на 

регионалното развитие и благоустройството или за ръководителите на други ведомства, 

участващи със свои представители в Съвета, но въз основа на решенията могат да се 

изготвят и приемат становища и препоръки по ал. 1. 

 (3) Всички представителите на държавни и общински администрации, както и 

представителите на Националното сдружение на общините в Република България, 

включени в заповедта по чл. 4, ал. 6 са с право на глас в Съвета. 

 (4) От представителите на институции и организации извън тези по ал. 2 с право 

на глас са титулярът и един допълнителен експерт, посочен от организацията. 

Останалите допълнителни експерти, посочени от организацията, са без право на глас, 

но участват в Съвета с право на мнения, становища, препоръки, предложения за теми, 

които да се включат в дневния ред и др. 

 (5) При отсъствие на титуляр и/или допълнителен експерт с право на глас 

останалите допълнителни експерти от съответната организация имат преотстъпено 

право на глас като техни заместници на съответното заседание на Съвета. Един 
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допълнителен експерт без право на глас може да замести с преотстъпено право на глас 

само един експерт с право на глас. 

  (6) Становищата и препоръките на Съвета се включват в протокол, който се 

съставя от секретарите и се утвърждава от заместник-председател на Съвета. Към него 

се прилагат и писмени становища, когато има такива, както и решенията, въз основа на 

които са изготвени становища и препоръки. 

Чл. 12. Съветът се свиква: 

1. при сформиране; 

2. най-малко веднъж на два месеца; 

3. по искане на член/членове на Съвета с писмено изложени мотиви за 

необходимостта от провеждане на извънредно заседание. 

Чл. 13. (1) Работата на Съвета между две заседания може да се организира по 

тематични работни групи, като експертите в тях се групират в зависимост от 

поставените задачи.  

  (2) При сформиране на тематична работна група в рамките на Съвета, определен 

в групата представител докладва за напредъка по извършената работа на всяко 

следващо заседание на Съвета до приключване на задачата и приемане на решение 

и/или становище и/или препоръка от Съвета в резултат на работа на работата на 

групата.  

 (3) Крайният продукт по приключване на работата на тематична работна група в 

рамките на Съвета може да бъде проучване, анализ, изследване, становище, препоръка, 

обучителен материал, технически данни, презентации или друга писмена информация, 

която оповестява работата на групата.  

Глава пета 

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

Чл. 14. (1) Работата на Съвета се оповестява: 

1. на официалната интернет страница на МРРБ;  

2. на конференции, семинари и др. след съгласуване на участието със 

заместник-председателите.  
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 (2) На официалната интернет страница на МРРБ се публикуват: 

 1.    становищата и препоръките по чл. 11, ал. 1; 

 2. мотивите на министъра на РРБ, в случай на неприемане на становищата и 

препоръките от Съвета; 

 3.  други документи и материали за дейността на Съвета, освен при наличие на 

защитена със закон информация. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен: Правилата се приемат на основание чл. 45 от Закона за 

администрацията 

 

 


